
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CU'A LO 

S: /UBND-LD 
V/v phôi hgp tuyn dimg lao dng 

cüa Cong ty Co phân Vinhornes 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc lap -Tr do - Hnh phñc 

Cilca Lô, ngày tháng 11 nàm 2022 

KInh giri: 
- Trung tarn Van hóa, Th thao & Truyên thông Thi x; 
- Uy ban nhân dan các phuô'ng. 

Thirc hin Cong van s 4846/LDTBXH-LDVL ngày 28/10/2022 cüa S& Lao 
dng- Thmrng binh & Xã hi tinh Ngh An v vic phi hcp tuyn diing lao dng 
cüa Cong ty Co ph.n Vinhomes, UBND th xâ yêu cu Trung tarn Van hóa, Th 
thao & Truyn thông và UBND các phu?mg thông báo trên các phuo'ng tin thông 
tin di chng d ngui lao dng trên dja bàn duge bit và tham gia. Cong ty c 

phn Vinhomes thrc S K hotch và Du tu Ha Ni cp giy chirng nhn dang k 
doanh nghip s 0102671977 cap ln du ngày 06/3/2008; ngành ngh kinh doanh 
chInh là kinh doanh bt dng san, quyn siir dçing dt thu5c chü s& hiu, chü sir 

diing hoc di thuê. 
Hin ti, Doanh nghip có nhu cu tuyên dirng 20.000 lao dng lam vic cho 

các dir an ti huyn Van Giang, tinh Hung Yen cho các vj trI cong vic: thçi xây, 
tho trát, thg son bá, phii vic; thu nhp bInh quân tr 7-15 triu dng/tháng, thi 
gian tuyn diing tr 0 1/11/2022. Cong ty sê cr can b trrc tip các dja phuung d 
phi hçip tuyn diing lao dng; thông tin chi tit lien h ông Nguyn Nht Minh-
Can b tuyn diing Cong ty c phn Vinhomes, SO din thoi: 0943.155.596 (co 

Cong van cia COng ty kern theo). 
Yêu câu Trung tam Van hóa, The thao & Truyên thông th xã, LJBND các 

phung quan tarn phi hgp thrc hin./. 

T'/o'i ii ha ii: 
- Nhu trên; 
- Luu: VT, LDTBXH4( 
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CONG TV CO PHAN VINHOMES CONG HOA XA 1191 cuU NGHiA VIET NANI 
Dc 1p —  T do — Hnh phile 

Ho N3i, ngày 25 !hdng 10 nOin 2022 

S: 83/2022 

V/v: Cam on vâ d nghf phcii h7p, ho trq 
CTCP Vinhomes tuyên thing tao dçng 

KInh gui: - UBND tinh Ngh An; 

- S& Lao dng — Thu'ong binli và Xã hi tinh Nghê An. 

COng ty C phn Vinhomes ('Công Ty") xin gui Rn cam on dn UBND tinh Ngh An, d%c 
bit là Sâ Lao dông — Thi.rong binh va X hôi tinh Ngh An äã to diu kiin h trçY COng ty triéfl 
khai thành cOng sir kiên "Ngây hôi tuy&n dimg" ngày 28/08/2022 t?i  ThrOng irung cp k5 thut — 
nghip vu Viith (s 179 thrOng Phong Dinh Cáng, phirOng TrirOng Thi, thãnh ph Vinh, tinh Ngh 
An). Sir kin dà thu hCit diroc s luong Rnn NguOi lao dng cO nhu cu tim vic trén dja bàn tinh 
dang k irng tuyén; gOp phn giài quyt v.n d viêc lam cho NgirOi lao dng, giüp Cong ty bô sung 
duc nguôn nhân lrc cho các dir an. 

Tiêp theo thành cOng cüa su kiên Ngay hi Tuyn dicing dã triên khai, Cong ty rt mong tip 
tic nhn duçnc sir üng hE) va phEi hop chat chë r UBND tinh Ngh An, Sâ Lao dE)ng — Thtrang 
Binh và XãhE)i tinh Nghê An trong viêc tuyn diing lao dông, ca the: 

1. SO lucing lao dE)ng: 20.000 cOng nhãn 
2. Vi tn cOng vic: Th Xây, Th Trát, Thg Son bà, Phi vic. 
3. Noi làni viêc: Nhng dir an trn dia bàn huyn Van Giang (tinh Hi.rng Yen) do Cong ty 

lam Ch: du tu. 

4. ThOi giari (nin khai: Tr ngày 26/10/2022 

5. I-IInh thtrc tuyn ding: Tuytn dvng  tnIc tip (có thông báo tuyln dung kè,n theo) 
Vài nhu cAu tuyên dung s lung 1&n, bng cong van nay, kInh mong Qu2 cci quan ban hãnh 

van bàn ciii dio den các UBND và PhOng Lao dE)ng — Thirong Birth & X hE)i  tai các huyn: Yen 

Thành, Nghi LE)c, Do Luong, Diên Chãu,... phi hop cing Cong ty và COng ty C phn 
LuxeFlomes (dEi tác chiCn hrçnc ci'ia COng ty CP Vinhomes) trong cOng tác tuyn ding. Các hoat 
dE)ng trin khai tuyn dung sê ducic chung tôi báo cáo Qu' cci quan trong các cong van tip thco, 

rAt mong duçnc Qu)2  Co quan quan tam, h6 trcx. 

Xin trán tr9ng cam oni. 

]\TOj ,,han: 
- Nhu kmnh gCri; 
- Liru: VP. 
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